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15. Výpis uznesenia č. 1/71-2021 zo 71. zasadnutia Vedeckej rady VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave 

o vymenovaní doc. PhDr. Márie Šupínovej, PhD.,  

za profesora v odbore habilitačného konani  inauguračného konania verejné zdravotníctvo 

 
Vedecká rada VŠ ZaSP sv. Alžbety sa konala 8. septembra 2021 
Návrh predložil: Dr. H. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD.  

 

Inauguračná komisie zasadala  dňa 8. septembra 2021 v zložení 

 

Predseda komisie:  

prof. PhDr. Róbert Babeľa,  PhD, MBA.   

(zamestnanec Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, vo funkcii profesora,  v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

Členovia:                

prof. Dr. hab. Jan Antoni Rutowski, Doktor,  

(pôsobí na Univerzite v Rzeszowe, Poľsko, vo funkcii profesora, v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania verejné zdravotníctvo, zahraničný odborník ) 

prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.  
(pôsobí na Fakulte zdravotníctva, Katolíckej univerzity v Ružomberku, vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.   
(pôsobí na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici, vo funkcii profesora, v 

odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

     Oponenti:               

prof. MUDr. Milan Luliak, PhD.  

(zamestnanec Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, vo funkcii profesora,  v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

prof. Daniel J. West, Ph.D., FACHE  
(pôsobí na  Katedre zdravia a ľudských zdrojov University of Scranton, USA,  vo funkcii profesora, v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo, zahraničný odborník, špecialista  na 

medzinárodnú zdravotnú starostlivosť) 

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. 

(pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

 doc. MUDr. Otto Lang, Ph.D.  
(pôsobí na 3. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, Česko,  vo funkcii vo funkcii docenta, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo, je uznávaný zahraničný odborník ) 

                

Téma inauguračnej prednášky:  Ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou COVID – 19         

Dátum zverejnenia prednášky: 25. 8. 2021 Denník Korzár 

Dátum a miesto konania prednášky: 8. septembra 2021, na VŠZSP sv. Alžbety, v Bratislave   

 

Výsledok hlasovania vo Vedeckej rade VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave 

Celkový počet riadnych členov VR:  17 

Počet prítomných členov VR:                16 

Hlasovalo za:                16 

Proti:     0  

Zdržali sa hlasovania:     0 

 

Vedecká rada VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave s c h v a ľ u j e  

 návrh na vymenovanie doc. PhDr. Márie Šupínovej, PhD., 

za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo 

                       

    V Bratislave, 8. septembra 2021                        

         Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 

                                                                      predseda VR VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave 

 


